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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 
det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger behovet for, at EU og især dets medlemsstater omkring Østersøen hurtigst 
muligt tager fat på de alvorlige miljøproblemer, der påvirker regionen, herunder først og 
fremmest eutrofiering, følgerne af farlige stoffer, der deponeres i havbunden, og trusler 
mod havets biologiske mangfoldighed;

2. glæder sig derfor over, at den miljømæssige bæredygtighed integreres som en grundpille i 
EU-strategien for Østersøområdet og den ledsagende handlingsplan;

3. mener imidlertid, at projekterne under handlingsplanen på trods af, at der i strategien 
lægges vægt på havmiljøet, også bør tage fat på og i tilstrækkeligt omfang prioritere 
miljøspørgsmål, der vedrører områdets indlandsområder; 

4. understreger, at konstruktionen af gasledningen Nord Stream er det strategisk set vigtigste 
projekt i området på indeværende tidspunkt, og at projektet vil få vidtrækkende følger for 
miljøet i området; beklager således, at man i den ovennævnte EU-strategi og 
handlingsplan undlader at tage konstruktionen af gasledningen Nord Stream og dens 
miljømæssige følger op til særlig behandling; 

5. opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigst muligt at træffe 
foranstaltninger til at sikre, at der i de projekter, der gennemføres under handlingsplanen, 
foretages en hensigtsmæssig vurdering af gasledningens negative følger for miljøet og af 
foranstaltninger til at afbøde disse;

6. understreger, at der i fuld udstrækning bør tages hensyn til de miljømæssige spørgsmål, og 
at disse bør integreres i et lignende tiltag eller en tilsvarende strategi, som anvendes og 
udvikles i fremtiden i andre makroregioner i EU - som f.eks. Donauområdet, Alperne og 
Middelhavsområdet; 

7. opfordrer Kommissionen til at gennemføre et effektivt samarbejde og en effektiv 
samordning med HELCOM og medlemsstaterne i Østersøområdet for at sikre en klar 
beskrivelse af opgaver og ansvar, for så vidt angår gennemførelsen af HELCOM’s 
handlingsplan for Østersøen og den ovennævnte EU-strategi og handlingsplan, og således 
sikre en effektiv samlet strategi for området;


